
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 071/2019 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019 
 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores; 

 
HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do parecer exarado 

pela Comissão de Licitação, devidamente designada e; 
 
ADJUDICO seu objeto nos termos do contido na Cláusula 15 do Edital, pelo 

critério “MENOR PREÇO GLOBAL, em favor da Licitante: COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 49.681.778/0001-00 e Inscrição Estadual nº 
647.092.574.114, com sede na Av. João Neves (SP-310), nº. 5000 - Fazenda Palmeira (Zona 
Rural) - CEP: 15.082-000 – São José do Rio Preto/SP, com proposta no valor global de R$ 
186.775,44 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos), tendo por objeto a Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço 
global, para Execução de Obras e Serviços de Recapeamento Asfáltico em várias vias do 
Município de Tabapuã/SP, vinculada ao Contrato de Repasse nº 
867184/2018/MCIDADES/CAIXA. 

  
Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e notifico o Licitante 

Adjudicado sobre o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do mesmo, 
devendo a licitante vencedora cumprir o estabelecido no item 20- (Garantia Contratual) do 
edital.  

 
À Secretária Administrativa e à Comissão de Licitação para as providências 

seqüenciais necessárias.  
 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 14 de agosto de 2019. 

 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 

Publicado por afixação em local de costume desta Prefeitura, na data supra. 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESPACHO DA PREFEITA MUNICIPAL 

De: 14/08/2019 
 

Tomada de Preços nº 01/2019 – Processo de Licitação nº 071/2019. OBJETO: Contratação 
de empresa, em regime de empreitada por preço global, para Execução de Obras e Serviços 
de Recapeamento Asfáltico em várias vias do Município de Tabapuã/SP, vinculada ao 
Contrato de Repasse nº 867184/2018/MCIDADES/CAIXA. HOMOLOGANDO o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços nº 01/2019 do tipo “Menor Preço 
Global” e ADJUDICANDO o objeto da licitação à empresa COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 49.681.778/0001-00 e Inscrição Estadual nº 
647.092.574.114, com sede na Av. João Neves (SP-310), nº. 5000 - Fazenda Palmeira (Zona 
Rural) - CEP: 15.082-000 – São José do Rio Preto/SP, no valor global de R$ 186.775,44 
(cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); 
convocando-a para a assinatura do contrato, devendo a licitante vencedora cumprir o 
estabelecido no item 20- (Garantia Contratual) do edital. MARIA FELICIDADE PERES 
CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – 14 de agosto de 2019. PUBLIQUE-SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 14 de agosto de 2019. 
 

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO  

 
REF.- ASSINATURA DE CONTRATO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 
 
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. 
CNPJ n°. 49.681.778/0001-00 - Inscrição Estadual nº 647.092.574.114,  
Av. João Neves (SP-310), nº. 5000 - Fazenda Palmeira (Zona Rural) 
CEP: 15.082-000 – São José do Rio Preto/SP 
 

Considerando que esta empresa foi declarada vencedora no certame 
referenciado, cujo processo foi devidamente homologado nesta data e o objeto adjudicado em 
favor da mesma, CONVOCAMOS, para a assinatura do respectivo Contrato, o qual se 
encontra vinculado à licitação mencionada.  

O prazo para comparecimento e assinatura é de cinco dias úteis, junto ao 
Setor de Licitações e Contratos desta Prefeitura Municipal.  

Oportunamente comunico que o descumprimento do prazo para a assinatura 
do contrato, sujeitará à empresa às restrições e/ou penalidades previstas na legislação 
vigente. 

No mais, ressalto que, de acordo com o item 20 do edital, esta empresa 
adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, está obrigada a apresentar comprovante de 
recolhimento, a título de caução, da importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor da proposta adjudicada, na forma do disposto no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 
Ciência da Empresa 
Recebemos a presente NOTIFICAÇÃO  
 
Em ________/_________/____________ 
 
___________________________________ 
Nome:          


